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Projektu konkursa 

“Par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta 

federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai”  

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka konkursa kārtību, kādā tiek iesniegta, izvērtēta un 

finansiāli nodrošināta neolimpiskā sporta izcilības programmas realizēšana, nolūkā mazināt 

Covid- 19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošināt sporta nozares 

ilgtspēju (turpmāk – Projekts). 

2. Konkursu organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP), atbalsta 

sniegšanai izmantojot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai LSFP budžetā 

paredzētos valsts budžeta līdzekļus EUR 100 000 (simts tūkstoši euro) apmērā no Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus 

nepieciešamo finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta 

nozari un nodrošinātu sporta nozares ilgtspēju”.  

3. Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursu, kā arī LSFP dokumentu paraugi tiek paziņoti 

atzītajām sporta federācijām un publicēti LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv. 

 

II Konkursa mērķis un nosacījumi  

4. Atbalsts neolimpiskā sporta izcilības programmas ietvaros tiek sniegts atzītajām sporta veidu 

federācijām (turpmāk – federācija) saskaņā ar attiecīgās federācijas izstrādāto atzīta sporta veida 

izcilības programmu (turpmāk – izcilības programma), kurā jānorāda: 

4.1. Pēdējos 3 (trīs) gados federācijas paveikto izcilības veicināšanai sporta veidā.  

4.2. Plānoto stratēģiju un pasākumus sporta veida attīstībai tuvāko 2 (divu) gadu laikā, kas pamato 

un nodrošina ilgtspējīgu sporta veida attīstību un izcilības atbalstu.  

4.3. Sagatavošanas programma startam LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu 

sporta kritērijos noteiktajās sacensībās (Pasaules spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, 

Pasaules kauss (kopvērtējums), Eiropas kauss (kopvērtējums), Pasaules čempionāts junioriem, 

Eiropas čempionāts junioriem, Pasaules čempionāts jauniešiem, Eiropas čempionāts jauniešiem), 

ka arī  atsevišķās savu starptautisko federāciju rīkotajās prestižajās sacensības, kuras pielīdzināmas 

LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos minētajām sacensībām, 

ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai Eiropas čempionāti (turpmāk –  visaugstākā 

līmeņa sporta sacensības).  

4.4.  Federācijas sniegtais un plānotais atbalsts izcilības programmas ietvaros un no LSFP 

pieprasītā finansējuma nozīmīgums sporta veidu sportistiem (aprakstot sportista sasniegumus un 

izaugsmes potenciālu), kas iekļauti izcilības programmas sportistu sastāvā, viņu treneriem, 

tehniskam un atbalsta personālam, norādot kā tiks sasniegts mērķis, lai nodrošinātu sportistu 

izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sporta sacensībās ilgtermiņā (ne mazāk ka divu kalendāro 

gadu ietvaros).  

4.5. Plānotā un esošā sporta veida un sporta veida sportistu publicitāte, norādot: kā plānots 

informēt sabiedrību par dalību; plānotās sasniedzamās auditorijas apjomu sociālo medijos; 

plānotās publikācijas, sižetus TV, vizuālās informācijas izvietošanu. 2020./2021. gada pasākumu 

plānotais un esošais informatīvais atspoguļojums (materiāli, publicitātes) medijos, prioritāri TV 

pārraides.  
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III Konkursa dalībnieki un pieteikuma iesniegšana 

5. Konkursā var piedalīties atzītās sporta veidu federācijas (turpmāk – Pretendents) saskaņā ar 

attiecīgās federācijas izstrādāto atzīta sporta veida izcilības programmu.  

6. Lai piedalītos Konkursā, Pretendents LSFP iesniedz Projekta pieteikumu ar izcilības 

programmu (Nolikuma 4.punkts)  un budžetu (1. pielikums). 

7. LSFP izskata tikai Konkursa norādītajā termiņā (līdz 2020. gada 5.decembrim) iesniegtos 

Projektu pieteikumus.  

8. Projekta pieteikumu noformētu datorrakstā latviešu valodā iesniedz LSFP birojā, Rīgā, 

Grostonas ielā 6B (315. kab) vai elektroniski (uz e-pastu lsfp@lsfp.lv parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu (laika zīmogs)).   

9. LSFP izskata tikai paziņojumā par Konkursu norādītajā termiņā iesniegtos Projektus. 

 

IV Projektu finansējums  

10. Paredzētais kopējais finansējums konkursa rīkošanai ir EUR 100 000 (simts tūkstoši euro) 

apmērā. 

11. Piešķirtais finansējums vienai federācijai ir atkarīgs no kopējā iesniegto izcilības programmas 

pieteikumu skaita un pieprasītā finansējuma apjoma. Piešķiramā finansējuma ietvaros netiek segti 

administratīvie izdevumi. Finansējums paredzēts atsevišķu neolimpisko (tai skaitā tehnisko) 

sporta veidu sportistiem, kas iekļauti izcilības programmas sportistu sastāvā, viņu treneriem, 

tehniskam un atbalsta personālam ar mērķi nodrošināt sportistu izcilus sasniegumus visaugstākā 

līmeņa sporta sacensībās ilgtermiņā (ne mazāk ka divu kalendāro gadu ietvaros).  

12. Prioritāri finansējama jauniešu sporta ilgtspējīga attīstība, kas sekmētu regulāri un ilglaicīgi 

darboties izcilības programmā minēto mērķu un uzdevumu izpildei. 

13. Visus izdevumus, kas saistās ar Projekta konkursā uzvarējušais Pretendents no piešķirtā 

finansējuma, piesaistīto sponsoru vai citu organizāciju finansējuma, nodrošinot Latvijas 

likumdošanā noteikto nosacījumu ievērošanu. 

 

IV Konkursa projektu izvērtēšanas kārtība un kritēriji 

14. LSFP veic iesniegto Projektu izvērtēšanu, ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus un piešķirot 

katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu. Vērtē atbilstoši 4.1 – 4.5. apakšpunktos norādītajiem 

kritērijiem ko summē, aprēķinot kopējo izcilības programmas summu. Vērtē izcilības programmas 

katru apakšpunktam pēc 10 (desmit) KP sistēmas [10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 

– gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji, 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji, 0 – 

neatbilst].  

15. Papildus vērtē izcilības programmas budžeta precizitāti, izmaksu pamatotību un atbilstību 

paredzētajām aktivitātēm un vai Projekta pieteikums ir tehniski kvalitatīvs un pārliecina par 

projekta veiksmīgu īstenošanu (plānotais rezultāts) – maksimāli 10 (desmit) punkti. 

16. Vērtējumi katram Projektam tiek summēti un aprēķināts punktu skaits. Maksimālais 

novērtējums Projektam ir 60 punkti. Projekti tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita. 

Finansējums tiek piešķirts Projektam, kas saņēmis lielāko punktu summu. 

17. Izvērtēšana notiek bez Pretendenta klātbūtnes. LSFP 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Pretendentu par pieņemto lēmumu. 

18. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv. 

 

V. Projektu finansēšanas kārtība un darbības kontrole 

19. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem, lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem 

LSFP un noslēdz līgumu ar uzvarējušo Pretendentu. LSFP valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par 

pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu Pretendentam,  kā arī atteikumu piešķirt finansējumu, 

norādot pamatojumu. Jebkurā gadījumā, ja Pretendents par piešķirto finansējumu noslēdz 

sadarbības līgumu ar LSFP (turpmāk – Līgums), bet uz finansējuma saņemšanas datumu nav 

savlaicīgi izpildījusi jebkādas līgumsaistības ar LSFP un/vai IZM, Pretendents piešķirto 

Finansējumu nesaņem. 

 

mailto:lsfp@lsfp.lv
http://www.lsfp.lv/
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1. pielikums 

 

Pieteikums projektu konkursam 

“Par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju 

neolimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanai”  

 

Projekta iesniedzēja 

(Pretendenta) nosaukums: 

 

Vienotais reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

Mājaslapas adrese  

Vadītāja vārds, uzvārds, amata 

nosaukums 

 

Projekta vadītāja vārds, 

uzvārds 

 

Kontakttālrunis, e-pasta adrese  

 

1. Pēdējos 3 (trīs) gados federācijas paveikto izcilības veicināšanai sporta veidā 

 

 

 

2. Plānoto stratēģiju un pasākumus sporta veida attīstībai tuvāko 2 (divu) gadu laikā, 

kas pamato un nodrošina ilgtspējīgu sporta veida attīstību, un izcilības atbalstu. 

 

 

 

3. Sagatavošanas programma startam LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu 

sasniegumu sporta kritērijos noteiktajās sacensībās (Pasaules spēles, Pasaules 

čempionāts, Eiropas čempionāts, Pasaules kauss (kopvērtējums), Eiropas kauss 

(kopvērtējums), Pasaules čempionāts junioriem, Eiropas čempionāts junioriem, 

Pasaules čempionāts jauniešiem, Eiropas čempionāts jauniešiem), ka arī  atsevišķās 

savu starptautisko federāciju rīkotajās prestižajās sacensības, kuras pielīdzināmas LSFP 

valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos minētajām 

sacensībām, ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai Eiropas čempionāti 

(turpmāk –  visaugstākā līmeņa sporta sacensības).  
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4. Federācijas sniegtais un plānotais atbalsts izcilības programmas ietvaros un no LSFP 

pieprasītā finansējuma nozīmīgums sporta veidu sportistiem (aprakstot sportista 

sasniegumus un izaugsmes potenciālu) kas iekļauti izcilības programmas sportistu 

sastāvā, viņu treneriem, tehniskam un atbalsta personālam, norādot ka tiks sasniegts 

mērķis lai nodrošināt sportistu izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sporta 

sacensībās ilgtermiņā (ne mazāk ka divu kalendāro gadu ietvaros).  

 

 

 

5. Plānotā un esošā sporta veida un sporta veidu sportistu publicitāte, norādot: kā 

plānots informēt sabiedrību par dalību; plānotās sasniedzamās auditorijas apjomu 

sociālo medijos; plānotās publikācijas, sižetus TV, vizuālās informācijas izvietošanu. 

2020./2021. gada pasākumu plānotais un esošais informatīvais atspoguļojums 

(materiāli, publicitātes) medijos, prioritāri TV pārraides.  

 

 

 

 

 

 

6. Plānotais rezultāts 

 

 

 

7. Plānotās projekta izmaksas EUR 

Izmaksu pozīcijas nosaukums  

 

Summa EUR 

no LSFP 

Summa EUR 

pašu 

ieguldījums 

Summa EUR 

sponsoru 

ieguldījums 

    

    

    

    

Summa kopā:    

Izmaksas kopā:  

• Nepieciešamības gadījumā tabulu var paplašināt un papildināt ar papildus ailēm. 

 

 

 

Projekta iesniedzēja organizācijas  

vadītāja (-s) vārds, uzvārds 

Paraksts 

 

_______________________________ 

 

______________________________ 

 


